
 
 

 

Lublin, dn.12.09.2012r. 

 

Dot. Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej 

Portu Lotniczego Lublin S.A.  

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 335282-2012 w dn. 06.09.12r. 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1: 

 
 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 2: 

 
Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 

 



 
 

 

Pytanie nr 3: 

 
 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 4: 

 
 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 5: 

 
 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa 200 kg sorbentu w opakowaniach jednostkowych po 20 kg. 

 

Pytanie nr 5: 

 
 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa 400 l dyspergentu w opakowaniach jednostkowych po 200 l. 

 

 



 
 

 

Pytanie nr 6: 

 
 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia. Parametry techniczne 

noszy podbierakowych są następujące:  

• długość –min 160- max 210 cm; 

• waga: min 6- max 9 kg 

 

Pytanie nr 7: 

 
 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 8: 

 
 

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 9: 



 
 

 
Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji. 

 

Pytanie nr 10: 

 
 

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia. 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w SIWZ w sposób następujący: 

 

Pkt. 4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia  

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej 

Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A. 

Postępowanie składa się z następujących części: 

 

część I: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia :  

 aparatu powietrznego butlowego – 10 szt. 

 butli powietrznej zapasowej – 10 szt. 

 maski do aparatu ochrony dróg oddechowych – 25 szt. 

 torba na maskę do aparatu powietrznego – 25 szt. 

 sygnalizator bezruchu – 25 szt. 

 

część II: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia : 

 zestaw PSP R2 – 2 szt. 



 
 

 nosze ratownicze podbierające – 2 szt. 

 

 

część III: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia : 

 akumulatorowy nożyco-rozpierak – 1 szt. 

 zestaw podnośników pneumatycznych niskociśnieniowych – 1 szt.  

 zestaw podnośników pneumatycznych wysokociśnieniowych – 2 szt. 

 

część IV: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia : 

 sprężarka do ładownia butli – 1 szt.  

 urządzenia do badania sprzętu ochrony dróg oddechowych – 1 szt. 

 

część V: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia : 

 zestaw do dekontaminacji – 200 szt. 

 zestaw do dekontaminacji wstępnej na przyczepce – 1 szt. 

 kabina dekontaminacyjna – 1 szt. 

 zestaw przeznaczony do neutralizacji i usuwania plam wycieków paliwa i substancji 

ropopochodnych – 1 szt. 

 

część VI: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia : 

 hełmy- szt. 25 

 kominiarki- szt. 25 

 ubranie koszarowe 4 części - szt. 50 

 buty koszarowe- szt. 25 

 koszula letnia (krótki ręki) - szt. 50 

 koszula zimowa (długi rękaw) - szt. 50 

 ubranie specjalne- szt. 25 

 buty specjalne- szt. 25 

 rękawice specjalne- szt. 25 

 bielizna niepalna termo aktywna (komplet) - szt. 25 

 Dokumentację rozmiarową dotyczącą CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy w terminie 5 dni od podpisania umowy.  



 
 

 

 Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia pod 

wskazany adres zgodnie z terminem dostaw określonym w SIWZ. 

 

 Przedmioty zamówienia powinny zostać opisane lub oznaczone (np. imię i nazwisko 

lub numer) na opakowaniu jednostkowym przez wykonawcę w sposób pozwalający na 

łatwe przyporządkowanie danego przedmiotu do osoby dla której zostało wykonane 

na podstawie dokumentacji rozmiarowej. 

 

 Odbiór będzie prowadzony w oparciu o Załącznik Nr A (d) do SIWZ stanowiący 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.  

 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobów, w tym również 

materiałów, elementów dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców.  

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć mimo 

dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb. Wykonawcy nie będą 

przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. W 

przypadku dokonania konieczności zmniejszenia zamówienia przeprowadzone to 

zostanie w formie pisemnej.  

 

 Zapłata nastąpi za faktycznie wykonane umundurowanie. 

 

część VII: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia : 

 ubrania gazoszczelne w ilość  6 szt. 

 ubrania ochrony biologicznej 2 szt. 

 ubrania żaroodpornych 2 szt. 

 

część VIII: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia : 

 środek pianotwórczy- 10 000 l 

 proszek gaśniczy – 500 kg 

 

część IX: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia : 

 sorbent – 200 kg 

 dyspergent- 400 l 

 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia pod 

wskazany adres zgodnie z terminem dostaw określonym w SIWZ. 

 



 
 

4.3. Minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1A(a-i) do 

SIWZ. 

 

oraz 

pkt. 7.2.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

7.2.1. w zakresie merytorycznym: Artur Wąsik Tel. 609 909 518. 

 

oraz 

pkt. 11.9 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

11.9. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 

Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 siwz i oznaczonej w następujący sposób: Dostawa fabrycznie 

nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin 

S.A. nie otwierać przed dniem 20.09.12r. godz. 11.00.  

 

oraz  

pkt. 12 otrzymuje następujące brzmienie: 

„12.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Lublin S.A.  

ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro ) do dn. 20.09.12r. godz. 11.00.  

12.2. Ofercie ofert nastąpi w dn. 20.09.12r. godz. 11.10 w siedzibie Zamawiającego - Port 

Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro, sala 

konferencyjna).” 

Ponadto Zamawiający zamieszcza załączniki nr 1 A (a-i) do SIWZ. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


